
Oprávněný hospodářský subjekt (AEO)

Celní úřad pro Jihočeský kraj



Povolení AEO

- Celní úřad pro Jihočeský kraj - kompetentní celní orgán ve věci AEO

- Základ spolupráce/partnerství mezi celní správou a společnostmi,

které se podílejí na obchodu se třetími zeměmi

- Implementace v EU od 1. 1. 2008

- Svět AEO – implementace v 69 státech vč. států EU !!!!!

- dalších 16 států světa ve fázi přípravy programu AEO



Druhy povolení AEO

- AEOC - Oprávněný hospodářský subjekt pro celní zjednodušení

- AEOS - Oprávněný hospodářský subjekt pro bezpečnost a

zabezpečení



Podmínky a kritéria AEO

- Soulad s předpisy
- Opakované nebo závažné porušení celních a daňových předpisů

- Uspokojivý systém správy obchodních a dopravních záznamů
- Účetnictví, logistický systém, licence, archivace, auditní stopa, …..

- Finanční solventnost
- Finanční analýza, úhrada závazků (daně, cla, poplatky, veškeré závazky)

- Praktické normy pro způsobilost
- Školení, odborná praxe

- Normy bezpečnosti a zabezpečení
- Zabezpečení prostor provozoven, prověřování obchodních partnerů, personální

bezpečnost,……
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mikropodnik; 34; 14%

malý; 33; 13%

střední; 64; 26%

velký; 114; 47%

Držitelé AEO podle 
velikosti podniku

mikropodnik malý střední velký



Stát Platná povolení AEO EORI total Ratio

AT 326 73 188 0,45%

CZ 238 74 223 0,32%

DE 6 713 606 559 1,11%

FR 1 442 499 752 0,29%

HU 334 175 426 0,19%

PL 826 202114 0,41%

SK 83 38 495 0,22%



Kdo může získat postavení AEO

- Hospodářský subjekt

- každá osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti provádí činnosti, na

něž se vztahují celní předpisy a splní požadovaná kritéria

- Oblast podnikání:

- Dovoz, vývoz zboží ze/do třetích zemí – výrobní firmy

- Přeprava (tranzit) - dopravci

- Skladování (celní sklady) - skladovatelé

- Zprostředkovatelské aktivity - celní zástupci

Hospodářský subjekt usazený na celním území Společenství



Výhody plynoucí z postavení AEO

- Zjednodušení u prohlášení před výstupem zboží

- Prohlášení před výstupem zboží ve formě celního prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu -

nevyžadují se kromě údajů uvedených v těchto prohlášeních již žádné další údaje

- Příznivější zacházení, pokud jde o posouzení rizik a kontroly

- méně fyzických kontrol a kontrol dokumentů než u jiných hospodářských subjektů

- oznámení o provedení fyzické kontroly před příchodem zásilky na celní území EU

- přednostní provedení fyzické kontroly

- provedení kontroly na jiném místě

- Celní zjednodušení a výhody plynoucí ze vzájemného uznávání se třetími zeměmi (MRA)



Provázanost AEO s povoleními dle celního kodexu Unie –

zohlednění AEO



Nepřímé výhody AEO

Optimalizace procesů

- omezení krádeží a ztrát,

- méně opožděných zásilek,

- lepší plánování,

- lepší služby zákazníkům,

- větší věrnost zákazníků,

- lepší hospodaření se zásobami,

- větší loajalita zaměstnanců,

- snížení počtu událostí v oblasti bezpečnosti a

zabezpečení,

- nižší náklady dodavatelů na kontrolu a větší

spolupráce,

- omezení trestné činnosti a vandalismu,

- lepší bezpečnost a komunikace mezi partnery

v dodavatelském řetězci.



Ostatní výhody AEO

- Uznání jako spolehlivý a bezpečný obchodní partner

- Lepší vztahy s celními orgány!!!!!!

- Lepší vztahy s jinými orgány státní správy a vzájemné uznávání těmito orgány

- Vzájemné uznávání povolení AEO se třetími zeměmi



„Best practices” certifikace AEO

- Doporučení ze strany kompetentního celního orgánu:

- Zpracování interní dokumentace na jednotlivé procesy společnosti,

- Vylepšení/narovnání stávajících procesů v oblasti jednotlivých kritérií (např. včasné

úhrady celního dluhu, blokace zboží pod celním dohledem, vyšší úroveň

zabezpečení zboží/provozovny, detailní riziková analýza apod.)

- Interní kontrolní činnost v oblasti jednotlivých kritérií

- Příprava před podání žádosti AEO – zlepšení interních procesů společnosti



„Best practices” certifikace AEO

Důvody certifikace AEO

- Konkurenční výhoda – subjekt je hodnocen jako bezpečný v rámci dodavatelského

řetězce = prestiž, důvěryhodnost

- Požadavek mateřské společnosti

- Účast v mezinárodním tendru – podmínkou je certifikace AEO jako důkaz

prověřené společnosti



Dohody o vzájemném uznávání AEO se třetími zeměmi

- Evropská unie (EU) uzavřela se třetími zeměmi, které jsou jejími obchodními partnery,

dohody o vzájemném uznávání programů pro oprávněné hospodářské subjekty (AEO)

nebo o uzavření takových dohod jedná

- Podepsané dohody - Norsko, Švýcarsko, Andorra, Japonsko, USA, Čína

- Probíhající jednání – Rusko, Kanada, Hong Kong, Maroko

- Budoucí jednání - Nový Zéland, Jižní Korea, Singapur



CÍLE VZÁJEMNÉHO UZNÁVÁNÍ AEO

- Zajištění bezpečnosti mezinárodních dodavatelských řetězců z výchozího do konečného bodu – AEOS

nebo kombinované AEO

- Vyhnout se duplicitě bezpečnostních kontrol a kontrol dodržování požadavků – vstupní celní operace

- 2 typy vzájemného uznávání:

- jedna celní správa uznává postavení AEO udělené jinou zemí (JP, USA, CN)

- jedna celní správa uznává bezpečnostní normy, kontroly posuzování rizik a výsledky kontrol jiné země

(NO, CH, Andorra)

- Identifikace a potvrzování AEO:

- v EU pomocí čísla „EORI alike“

- variabilní forma dle uzavřené dohody o vzájemném uznávání AEO



EORI alike



IMPLEMENTACE PROGRAMŮ VZÁJEMNÉHO UZNÁVÁNÍ AEO

- Výměna údajů o držitelích povolení AEO mezi EU a třetími zeměmi v souvislosti s

MRA

- Podrobnosti o výměně informací v každé jednotlivé dohodě o vzájemném uznávání

- Obecný souhlas s výměnou údajů AEO se třetími zeměmi není vázán na konkrétní

země

- Nutnost přidělení speciálních identifikačních čísel pro účely vzájemného uznávání (JP,

USA, CN)

- Poskytnutí souhlasu prostřednictvím dotazníku se sebehodnocením

- Souhlas možné udělit i po vydání povolení AEO



MRA EU - JAPONSKO

- Dovozci AEO a vývozci AEO – používání tzv. MRA kódů (12- ti znakový kód pro účely

vzájemného uznávání)

- Identifikace JP AEO v kolonce „odesílatele“ v rámci vstupního souhrnného prohlášení

– prostřednictvím „EORI alike“



MRA EU - USA

- Dohoda o vzájemném uznávání programu celního a obchodního partnerství proti

terorismu (C-TPAT) Spojených států (USA) a programu oprávněných hospodářských

subjektů (AEO) Evropské unie (EU) byla uzavřena prostřednictvím rozhodnutí

Smíšeného výboru pro celní spolupráci mezi EU a USA (JCCC) dne 4.května 2012

- Automatický mechanismus pro výměnu příslušných dat o AEOS nebo AEOF

(kombinovaný AEO)

- Postup, který by propojoval čísla EU EORI s čísly MID

- Americkým úřadem pro cla a ochranu hranic vytvořena webová aplikace – nutná

registrace držitelů AEO v této aplikaci (http://mrctpat.cbp.dhs.gov)

http://mrctpat.cbp.dhs.gov/


MRA EU - Čína

- Dohoda o vzájemném uznávání programu IMECM (Čína) a AEO ze dne

16. 5. 2014

- Poskytování výhod pro AEOC, AEOS, kombinovaný AEO



DĚKUJI ZA POZORNOST

Celní úřad pro Jihočeský kraj

www.celnisprava.cz

Ing. Jiří Martiš

j.martis@cs.mfcr.cz

Tel. 386 714 223

Mobil: 606 074 661

http://www.celnisprava.cz/
http://www.celnisprava.cz/
mailto:j.martis@cs.mfcr.cz

